
Felles opplegg 

Alle konfirmantene i Hana er med på følgende: 

 Gruppeundervisning i mindre grupper—onsdager 15:00—16:30. Nærmere datoer for 
hver gruppe blir opplyst. 

 Decibel—kveldsundervisning noen tirsdager med fokus på sang og musikk. 

 Etikkdag/temadag en lørdag 10:00—14:00, inklusive lunsj 

 Fasteaksjon—bøsseaksjon med innsamling til Kirkens Nødhjelp 

 8 gudstjenester 

 Konfirmantleir i Danmark uke 9, 22. —27. februar 2019 

 Interessegrupper—les mer side 2 

Konfirmantpresentasjon 

Vi starter konfirmasjonsåret med konfirmantpresentasjon under gudstjenesten den 2. sep-

tember 2018 klokken 11:00. 

Konfirmantleir i Danmark 

Fredag 22. februar drar vi fra Risavika til Hirtshals i Danmark for en liten uke med leir. Her 

vil det blir undervisning, sosiale samlinger samt lek og moro i gymsal og badeland. Vi re-

turnerer til Risavika onsdag morgen 27. februar. Sett av vinterferien for konfirmanten alle-

rede nå! 

Gruppeundervisning 

Konfirmantene vil deles inn i grupper. De møtes da onsdager fra 15:00—16:30. Vi regner 

med at konfirmasjonstiden i Hana begynner i månedsskifte oktober/november 2018. Nøy-

aktige datoer og hyppighet for hver gruppe vil bli opplyst i god tid før oppstart.  

Valg av interessegruppe 

Vi har 4 forskjellige valg for interessegrupper for dette kullet; Matgruppe, musikkgruppe, 

Premier League gruppe, og KRIK aktivitetsgruppe. Mer om disse gruppene kan du lese om 

på baksiden av dette arket. Dette velger du under påmeldingen. 

Konfirmasjonsdato våren 2019 

Dere velger selv under påmeldingen hvilken dag dere ønsker å konfirmeres. Det er 3 valg i 

2019; søndag 28. april klokken 11:00, lørdag 4. mai klokken 12:00 og 14:00. Lørdagen må 

vi ta litt forbehold om fordeling mellom de 2, da vi må se på kapasitet på den enkelte guds-

tjeneste. 

Pris 

Konfirmasjonstiden i Hana Menighet koster i 2018-2019 kroner 3300,-. Det inkluderer alle 

kostnader med leir i Danmark i tillegg til andre utgifter. Vi har som prinsipp at alle skal 

med, så dersom en har behov for økonomiske tilpasninger så kontakter en Torstein Skret-

ting, 48270993—ts459@kirken.no 

Velkommen 

som 

konfirmant i 

Hana Kirke 

2018—2019 PÅMELDING 

For å være konfirmant i 

Hana er det viktig at du 

registrerer deg via vår 

tjeneste på nett: 

Www.kirken.no/hana 

Fra førstesiden går du inn 

på ”Konfirmant” og deret-

ter velger du ”Påmelding 

konfirmasjon 2018-2019” 

Prøv å ha klar hele fødsels-

dato og dåpsdato når dere 

setter dere ned for å melde 

på. 

Her skriver du inn følgen-

de: 

 Kontaktinformasjon 

 En e-post som le-

ses jevnlig 

 Det vil også bli 

spurt etter  infor-

masjon om foresat-

te 

Fristen for påmelding er 

22. april 2018.  

Hovedansvarlig for konfir-

masjonsundervisningen i 

Hana er sokneprest Ronald 

Mong: 

rm267@kirken.no 

Mobil: 95008040 



Matgruppe 

Her vil konfirmanten i løpet av året bli med å lage mat ved anledninger i Hana Kirke. Grup-
pene samles regelmessig, og lager også mat til seg selv på samlingene. 

Musikkgruppe 

Musikkgruppa er for glade sangere og instrumentalister. Skriv gjerne i kommentarfeltet 

under påmelding hvilket instrument du spiller.  

Premier League gruppe 

Denne gruppa samles på utvalgte lørdager i Multirommet i kjelleren for å se Premier 

League kamper. Det blir kiosk med mulighet for litt knask under kampen. På denne grup-

pen åpner vi for at også foresatte kan delta om de har interesse for Premier League. 

KRIK—Kristen Idrettskontakt 

KRIK blir på fredager klokken 20:00—22:00. Her vil nærmere datoer bli opplyst. Dette er 

en samling for den aktive. Det blir forskjellig ballspill, andre idretter og også noe lek. Det 

skjer i Hanahallen. 

Felles for alle gruppene 

Fellesnevneren i alle gruppene er at en underveis i aktiviteten tar en pause og har en enkel 

andakt eller en samtale rundt et tema. Dette er en del av undervisningen, og er derfor 

også obligatorisk. For de fleste gruppene vil det dreie seg om ca 8. samlinger totalt. Det 

kan variere noe avhengig av lederkapasitet. 

Til foreldre og foresatte 

Vi håper på flere gode treffpunkt i løpet av året. Vi nevner infomøte nå allerede 11.april 

klokken 19:00, grilltur tidlig høst for å bli kjent, foreldrefest og ved anledninger der vi 

trenger hjelp av dere. Det kan dreie seg om praktisk hjelp, kjøring, matlaging etc. Vi kom-

mer tilbake etter hvert. Men husk det viktigste; Infomøte (helst sammen med konfirman-

ten) onsdag 11 april - klokken 19:00 i Hana Kirke! 

HEL—Konfirmantopplegg 

Som dere vil se så ligger det en egen invitasjon i posten om tilrettelagt konfirmasjons-

opplegg i regi av Sandnes Kirkelige Fellesråd. Dette opplegget foregår i Bogafjell Kirke med 

hjelp av personell derfra med bred erfaring i tilrettelagt konfirmasjon. Vi vil anbefale dere 

som er nysgjerrige på opplegget om å ta en uformell prat med Line Bøe Johnsen. Kontakt-

informasjon til henne finner dere i den andre brosjyren som ligger vedlagt. 

Q & A 

Noe dere lurer på eller eventuelle praktiske spørsmål om konfirmasjonstiden rettes til Tor-

stein Skretting ts459@kirken.no, mobil 48270993. Spørsmål om undervisningsopplegg eller 

selve konfirmasjonsseremonien rettes til Sokneprest Ronald Mong, rm267@kirken.no, -

mobil 95008040 

PÅMELDING ER ÅPNET PÅ VÅRE NETTSIDER! 
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